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Ціни на послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу в рамках 

реалізації Пілотного проекту  на базі КП «Благоустрій», які надаватимуться з 26.11.2018р. 

 

Назва пакету 

послуг 

Платні послуги 

відділу РДАЦС 

Держ.мито, грн. Платні послуги 

КП “Благоустрій” 

з організації 

проведення 

державної 

реєстрації шлюбу 

 

Загальна вартість 

послуги* для 

заявників, грн. 

 

 

Пакет послуг 

“Базовий” 

1002,00 0,85 1373,68 

 

2376,53 

Пакет послуг 

“Експрес” 

1002,00 0,85 1766,91 

 

2769,76 

Пакет послуг 

“Урочистий” 

1002,00 0,85 5141,91 

 

6144,76 

Пакет послуг 

“Суботній” 

1002,00 0,85 6829,41 

 

7832,26 

Пакет послуг 

“Святковий” 

1148,00 0,85 6829,41 

 

7978,26 

вартість послуги може збільшуватися в залежності від додаткових побажань заявників понад 

"базовий “ набір обраного пакету 

 

У  КП “Благоустрій” наявні наступні пакети послуг з організації проведення державної 

реєстрації шлюбу для обрання Заявником: 

1. Пакет послуг «Базовий» 

 • Подача заяви не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС (без церемонії) 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: ТГК”Бреч” 2-й поверх ресторану “GOLDEN PALM” 

 • Тариф доступний для одруження з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

Максимальна кількість гостей*-50 осіб 



 

2. Пакет послуг «Експрес» 

  Подача заяви та сплачених квитанцій в день реєстрації шлюбу до 11 години  

  Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

   Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

   Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

   Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

  Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС (без церемонії) 

   Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

   Місце проведення реєстрації: ТГК “Бреч"2-й поверх ресторану “Golden Palm”. 

  Тариф доступний  для одруження  з вівторка по пятницю з 15:00 до 17:00. 

Максимальна кількість запрошених гостей *-50 осіб. 

 

3. Пакет послуг «Урочистий» 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочиста реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до ЗО хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: ТГК “Бреч”, 2-й поверх ресторану “Golden palm” 

 • Музичний супровід (акустика) 

 • Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2 шт. для 

молодят) 

 • Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами, квіткові вазониі ), стіл для 

реєстрації, оформлений скатертиною та композицією (квіти штучні), декороване 

канцелярське приладдя) у тому числі адаптація декору з урахуванням побажань заявника. 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11:00 до 17:00 

 • Максимальна кількість запрошених гостей* - 50 осіб 

 

4. Пакет послуг «Суботній» 

 • Подача заяви не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

• Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочиста реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до 60 хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка  

 • Місце проведення реєстрації: ТГК “Бреч”, 2-й поверх ресторану “Golden palm” 

 • Музичний супровід (акустика) 

 • Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2 шт. для 

молодят) 

 • Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами, 2 квіткові вазони(штучні 

квіти), стіл для реєстрації, оформлений скатертиною та композицією (квіти штучні),   

адаптація декору з урахуванням побажань Заявників 

 • Тариф доступний для одруження у суботу з 11:00 до 17:00 

 • Максимальна кількість запрошених гостей* - 60 осіб 

 

 

 



5. Пакет послуг «Святковий» 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочиста реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до 60 хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка 

• Місце проведення реєстрації: ТГК “Бреч”2-й поверх ресторану “Golden palm” 

 • Музичний супровід (акустика) 

 • Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2 

шт. для молодят) 

 • Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами,  квіткові 

вазони(штучні квіти), стіл для реєстрації, оформлений скатертиною та композицією 

(квіти штучні),  адаптація декору з урахуванням побажань заявників весілля 

 • Тариф доступний для одруження у неділю, понеділок та святкові дні з 12:00 до 

17:00 

 • Максимальна кількість запрошених гостей* -60осіб 

*Максимальна кількість запрошених гостей - це кількість запрошених на весілля гостей, які 

можуть вільно розміститися у залі для реєстрації шлюбу, зважаючи на лімітовану площу 

приміщення зали. У разі необхідності запрошення більшої кількості гостей Заявники можуть 

обрати іншу локацію за окремо розрахованою вартістю та зважаючи на кількість запрошених. 

За обраним пакетом послуг претензії щодо обмеженості приміщення та незручності для 

гостей не приймаються 

Реєстрація шлюбу у інший час, на інших локаціях (парк, розважальний центр, зона 

відпочинку) здійснюється за попередньою домовленістю за окремо розрахованим тарифом. 

 

 

 Начальник                                                                              Селюк А.М. 

 

Головний бухгалтер                                                                Міщенко А.М. 

 


